
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS 

TARNAUTOJUI  
 

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius 

reikalavimus: 

• turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (pageidautina pedagoginį arba 

teisinį); 

• turėti darbo patirties bausmių vykdymo sistemoje bei darbo organizavimo patirties; 

• būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis 

sutartimis ir kitais bausmių vykdymo sistemos veiklą bei valstybės tarnybą reglamentuojančiais teisės 

aktais; 

• žinoti pedagogikos ir psichologijos valdymo metodus; 

• atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Tarnybos Kalėjimų departamente prie 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statute; 

• atitikti III skilties reikalavimus, nustatytus Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, 

pretenduojantiems į vidaus ir kitą statutinę tarnybą, mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos 

įvadinio mokymo kursuose ar statutinės įstaigos vadovo siuntimu kitoje švietimo įstaigoje, pareigūnams, 

kursantams, sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618. 

 
 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJOS FUNKCIJOS 
 

 

• Vadovauti vyriausiajam specialistui, specialistams bei bibliotekininkui, kontroliuoti jų 

darbą, užtikrinant jų veiklos kokybę pagal pareigybių aprašymus ir skirtas užduotis. 

• Sudaryti Socialinės reabilitacijos skyriaus veiklos planus, užtikrinant tinkamą skyriaus veiklos 

organizavimą ir tardymo izoliatoriaus pagrindinių priemonių planuose numatytų priemonių vykdymą.  

• Surinkti iš pavaldžių pareigūnų statistinius duomenis pagal nustatytas formas, apibendrinti ir 

pateikti įstaigos direktoriaus pavaduotojui, atsakingam už socialinę reabilitaciją, užtikrinant, kad statistiniai 

duomenys būtų pateikti tikslūs ir laiku. 

• Dalyvauti drausmės komisijos posėdžiuose, užtikrinant, kad specialistai pateiktų komisijai 

tinkamai įformintas medžiagas dėl suimtųjų ir nuteistųjų nubaudimo. 

• Priimti suimtuosius ir nuteistuosius asmeniniais klausimais, užtikrinant jų problemų 

sprendimą pagal savo kompetenciją. 

• Kartu su Apsaugos ir priežiūros skyriaus, Kriminalinės žvalgybos, Psichologinės ir Sveikatos 

priežiūros tarnybų darbuotojais organizuoti bausmės atlikimo ir kalinimo režimui užtikrinti šias profilakti-

nes priemones: 

• organizuoti suimtųjų ir nuteistųjų informavimą apie dienotvarkės, vidaus tvarkos taisyklių bei 

režimo reikalavimų pasikeitimus; 

• tirti suimtųjų ir nuteistųjų tarpusavio santykius, imtis priemonių užkardant bei likviduojant 

konfliktus; 

• reikalui esant instruktuoti budinčiųjų pamainų jaunesniuosius specialistus ir teikti jiems 

praktinę pagalbą. 

• Kontroliuoti aprūpinimą priemonėmis suimtųjų ir nuteistųjų užimtumui laisvalaikio metu 

užtikrinti. 

• Priimti nuteistųjų ir suimtųjų artimuosius asmeniniais klausimais, užtikrinant pagalbą iškilusių 

problemų sprendimui. 

• Organizuoti bei kontroliuoti bibliotekos darbą, rūpintis bibliotekos papildymu, užtikrinant 

suimtųjų ir nuteistųjų aprūpinimą grožine bei teisine literatūra. 



• Kontroliuoti nepilnamečių laikymo sąlygas, užtikrinant socialinės - psichologinės paramos 

suteikimą. 

• Užtikrinti tinkamą pataisos priemonių nuteistiesiems įgyvendinimą. 

• Organizuoti suimtųjų užimtumą, planuojant priemones laisvalaikio užimtumui bei socialiniam 

ar teisiniam švietimui. 

• Bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis bei savanoriais, siekiant plėtoti 

paslaugų ir paramos įstaigoje laikomiems asmenims įvairovę, organizuojant jiems prasmingą užimtumą 

bei socialinę reabilitaciją. 

• Bendradarbiaujant su mokymo įstaigomis organizuoti suimtųjų ir nuteistųjų bendrąjį ugdymą 

ir/ar profesinį mokymą, siekiant užtikrinti skyriaus uždavinių ir funkcijų vykdymą. 

• Administruoti skyriaus veiklą (rengti teikimus dėl darbuotojų skatinimo, skyriaus pareigūnų 

tarnybos tęsimo (netęsimo), pareigūnams rengti tarnybos vertinimo išvadas, atestacijos lapus, 

darbuotojams charakteristikas, tarnybinius prašymus dėl priedų ir priemokų skyrimo ir kt.). 

•  Kontroliuoti padalinyje tvarkomą (rengiamą) dokumentaciją (dokumentus), užtikrinant 

teisėtą ir teisingą dokumentų apskaitą. 

• Dalyvauti komisijų ir darbo grupių, į kurių sudėtį įtrauktas direktoriaus įsakymais, darbe. 

• Tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai, vykdyti kitus Kalėjimų departamento 

direktoriaus, Šiaulių tardymo izoliatoriaus direktoriaus ir jo pavaduotojo, atsakingo už socialinę 

reabilitaciją, įsakymus bei kitus su įstaigos ar įstaigos struktūrinio padalinio funkcijomis susijusius 

nenuolatinio pobūdžio pavedimus. 


